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විද්යා පශ්චාත් උපාධි ආයතනය
POSTGRADUATE INSTITUTE OF SCIENCE
අයදුම්පත්රය
APPLICATION FORM FOR INTERNAL CANDIDATES
තනතුර :
Post :
01

සම්පූර්ණ නම :
Full Name

:

02

මයා/ මිය/ ෙමනවියද යන වග :
Mr/Mrs/Miss :

03

(අ) තැපැල් ලිපිනය
Postal Address :

(ආ) දුරකථන අංකය / Telephone No:
(ඇ) ෆැක්ස් අංකය / Fax No:
(ඈ) ඊ-ෙම්ල් / E-mail:

[

04

ජාතික හැඳුනුමිපත් අංකය :
National Identity Card No :

05

(අ) උපන් දිනය:
Date of Birth:

(ආ) අයදුම්පත් භාරගන්නා අවසාන දිනට වයස:
Age on the closing date of Application:
අවු :
Year

මාස :
Month

දින :
Date

06

විවාහක/ අවිවාහක බව:
Civil Status:

07

� ලංකාෙව් පුරවැසිෙයක්ද?
එෙසේ නම් උප්පත්තිෙයන්ද? ලියාපදිංචිවීෙමන්ද?
ලියාපදිංචිවීෙමන් නම් ලියාපදිංචි අංකය:
State whether citizen of Sri Lanka by descent or registration.
If by registration, give registration No:
ඔබ අයත් ජන වර්ගය (සිංහල, � ලාංකික ෙදමළ, මුස්ලිම්ද යන වග සඳහන් කරන්න.)
Ethnic Group (state whether Sinhala, Sri Lankan Tamil, Muslim etc.):
අධ්යාපන සුදුසුකම්(විශ්වවිද්යාල අධ්යාපනයට ෙපර) (සහතිකවල පිටපත් අමුණන්න.)
Educational Qualifications (Prior to the University education)(attached copies of Certificates)

08
09

විභාගෙය් නම
Examination

විභාග අංකය
Index No

විෂයයන්
Subjects

ෙශ්රේණිය
Grade

(ඉඩ ප්රමාණවත් ෙනොෙව් නම්, ෙවනත් කඩදාසියක් භාවිතා ෙකොට එය අයදුම්පතට අමුණන්න.)
( If space is not sufficient use a separate sheet and attach to the end)
10 වෘත්තීය සුදුසුකම් : (එවැනි සුදුසුකම් ලබාගත් දිනයන් හා විස්තර දක්වන්න) (සහතිකවල පිටපත් අමුණන්න.)
Professional Qualifications : (indicate full details with dates) (attach copies of certificates)
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11

සිංහල හා ඉං�සි විෂයයන්ෙගන් සමත්වී ඇති ඉහළම විභාගය :
Highest Examination passed in Sinhala / English :
සිංහල :
Sinhala :
ඉං�සි :
English :

12

දැනට දරන තනතුර:
Present Occupation :
(අ) 1
2
3
4
5
6

තනතුර / Post :
ඊට පත් වූ දිනය / Date of appointment to such post :
දැනට දරන තනතුෙරහි තහවුරු කර ඇද්ද යන වග / Whether confirmed in the present post:
ෙසේවා ස්ථානය /Place of work :
තනතුෙරහි වැටුප් පරිමාණය / Salary scale of the post
දැනට වැටුප / Present Salary :
(අ) වැටුප් පියවර / Salary Step:
(ආ) දීමනා / Allowances :

(ආ) මීට ප්රථමෙයන් විශ්වවිද්යාල ෙසේවෙය් දැරූ තනතුරු ඇත්නම් ඒ පිළිබඳ විස්තර :
Previous posts held in University Service if any, give details:
ෙදපාර්තෙම්න්තුව
තනතුර
සිට
දක්වා
Department
Post
From
To
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විශ්වවිද්යාල ෙසේවයට ෙපර නියුක්තව සිටි රැකියා පිළිබඳ විස්තර:
Previous appointment if any :
ආයතනය
තනතුර
සිට
දක්වා
Institution
Post
From
To

14

අයදුම් කරනු ලබන තනතුරට පළපුරුදු කාලසීමාවන් සඳහන් කල යුතු නම්, එම කාලසීමාව හා ඒ පිළීබඳ විස්තර:
Where a period of experience is a requirement for the post applied, state period of such experience
with detail:

15

ලිඛිත පරීක්ෂණයක් පැවැත්ෙව් නම් එම පරීක්ෂණයට ෙපනී සිටින භාෂා මාධ්යය (සිංහල / ෙදමළ / ඉං�සි) :
Medium in which you wish to sit the examination (Sinhala / Tamil /English) :

3
ෙමම ඉල්ලුම් පත්රෙය් මා විසින් සඳහන් කරන විස්තර සත්යවූද, නිවැරදි වූද ඒවා බව ෙමයින් සහතික කරමි. ෙමම
විස්තර අසත්ය ෙහෝ වැරදි ඒවා බව මා ෙතෝරා ගැනීමට ෙපර ෙසොයාගනු ලැබුවෙහොත් මාෙග් අයදුම්පත ප්රතික්ෙෂේප
කරනු ලබන බවද, ෙතෝරා ගැනීෙමන් පසු ෙමම විස්තර අසත්ය ෙහෝ වැරදි ඒවා බව ෙසොයා ගනු ලැබුවෙහොත්
කිසිම වන්දියක් ෙනොෙගවා මා ෙසේවෙයන් පහ කරනු ලබන බවද මම දනිමි.
I certify that all the particulars given by me in this application are true and accurate. I am aware that if
any particulars are found to be false or inaccurate prior to my selection, my application will be rejected,
and that if particulars found to be false or inaccurate after my selection, I will be dismissed from service
without any compensation.

දිනය / Date :.....................................

......................................
අයදුම්කරුවෙග් අත්සන
Signature of Applicant

අධ්යයනාංශය / අංශ ප්රධානියාෙග් නිර්ෙද්ශය:
Recommendation of the Head of the Department/ Division:
ෙමම අයදුම්කරු ෙමම තනතුර සඳහා ෙතෝරාගනු ලැබුවෙහොත්, ෙමම අධ්යයනාංශෙය් / අංශෙය්* ෙසේවෙයන් මුදා
හැරිය හැකිය / ෙනොහැකිය. *
Applicant can / cannot be released from the Department / Unit, if selected for appointment.
…………………………………………………………………
අධ්යයනාංශය / අංශ ප්රධානියාෙග් අත්සන
Signature of the Head of the Department

………………………………………………………………..

අධ්යයනාංශය / අංශ
Department/ Division

පීඨාධිපතිෙග් නිර්ෙද්ශය:
Recommendation of the Dean of the Faculty:
ෙමම අයදුම්කරු ෙමම තනතුර සඳහා ෙතෝරාගනු ලැබුවෙහොත්, ෙමම පීඨෙය් ෙසේවෙයන් මුදා හැරිය හැකිය /
ෙනොහැකිය. *
Applicant can / cannot be released from the Faculty, if selected for appointment.

දිනය / Date :.....................................

අධ්යක්ෂක / ෙල්ඛකාධිකාරී/ ෙල්කම්ෙග් නිර්ෙද්ශය :
Recommendation of the Director/ Registrar/ Secretary:

......................................
පීඨාධිපතිෙග් අත්සන
Signature of the Dean of the Faculty
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*අයදුම්කරු දැනට ෙමම විශ්වවිද්යාලෙය් /විද්යායතනෙය් ස්ථිර තනතුරක් දරයි.
*The applicant presently holds a permanent post in this University /Institute
අංක 01 සිට 14 දක්වා ෙඡ්දවල සඳහන් කර ඇති ෙතොරතුරු අයදුම්කරුෙග් ෙපෞද්ගලික ලිපිෙගොනුව අනුව නිවැරදි
බව සහතික කරමි. ඔහු/ඇය ෙමම තනතුර සඳහා ෙතෝරාගනු ලැබුවෙහොත් ෙමම ආයතනෙයන් මුදා හැරිය හැකිය /
ෙනොහැකිය. *
Certify that the particulars given in columns 01 to 14 of this application are correct according to the
applicant’s personal file. If he/she selected for this post he/she can/cannot be released from this
institution.

…………………………………………………………………….
අධ්යක්ෂක / ෙල්ඛකාධිකාරී/ ෙල්කම්ෙග් අත්සන
Signature of Director /Registrar/Secretary

දිනය / Date :…………………………………...
*අදාළ ෙනොවන දෑ කපා හරින්න.

………………………………………………………….
විශ්වවිද්යාලය / ආයතනය
University / Institution

